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FICin kaksinpeli-
mestaruudet Suomeen

Sulkapallo on yhä
herrasmiespeli,

sanoo päävalmentaja
Lasse Lindelöf
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Sulkapallomaana Suomi on jo pitkään
tuottanut yksilöitä, jotka ovat
lähennelleet kansainvälistä huippua,
saavuttamatta kuitenkaan koskaan
terävintä kärkeä. Askel kohti laajempaa
maailmanvalloitusta otettiin
huhtikuisessa Helsingissä, kun kaksi
suomalaispeluria näytti, miten sulkaa
kuuluu lätkiä.

Mikä on FIC?

FIC eli Finnish International
Championship oli muutamaan vuoteen
ensimmäinen Suomessa järjestetty
kansainvälisen tason aikuisten kilpailu.
Kilpailu kuului niin sanottuun EBU-
kiertueeseen, joka käsittää
kokonaisuudessaan 15 osakilpailua.
Euroopan tasolla EBU-kisat (European
Badminton Union) ovat melko
korkealle arvostettuja, joskaan aivan
kärkinimet eivät niihin yleensä ota osaa.
Kuitenkin tukku arvokkaita pisteitä
maailmanlistasijoitusten kohen-
tamiseen oli taas tarjolla, ja iloksemme
suomalaiset saavuttivat suurimmat
pistesaaliit.

Laukkanen laukkasi vakuuttavasti

Miesten kaksinpeliin otti osaa,
karsinnat mukaan lukien, kaiken
kaikkiaan 64 pelaajaa, joista 16 oli
suomalaisia. Karsintojen kautta 24
hengen kokoiseen pääsarjaan pääsi
taitojaan koettamaan kahdeksan

peluria. Yksi heistä oli Tapion Sulan
iloinen yllättäjä Ilari "Läri" Laukkanen,
joka kukisti karsinnassa itsensä ÖIF:n
Antti Viitikon. Viisieräisen väännön
päätteeksi Läri totesi hieman
vaatimattomasti: "Antti pelasi vähän
huonosti, ja mulla taas kulki todella
hyvin." Laukkaselle, joka ei monista
kohtaamisista huolimatta ole kyennyt
Viitikkoa aikaisemmin kukistamaan,
voitto merkitsi varmasti paljon
muutakin kuin paikkaa pääsarjassa.
Varsinaisen kilpailun ensimmäisellä
kierroksella Ilari kohtasi nelossijoitetun
ranskalaisen Nabil Lasmarin.
Katsomokin eli täysillä mukana
ottelussa ja kannusti Läriä loppuun
saakka, mutta täpärää ratkaisevan erän
6-8 tappiota ei voinut sekään estää.
Viidennessä erässä Ilarilla oli jo
muutama ottelupallo, mutta
vahvarakenteisen Lasmarin iskulyönti
toimi mainiosti juuri oikeilla hetkillä.

Suomi maailmankartalle
Finnish International Championship 4.-7.4.2002

Anu Weckström



www.tapionsulka.fi 3

Kansi: Keskiviikon junioriryhmäläiset vauhdissa. Kuva: Anna Laine

TAPION SULKA RY
Postiosoite: Hakarinne 6 G 98, 02120 Espoo
Puhelin: (09) 8558026 (ma & to klo 20-21 ja la klo 9-11)
Fax: (09) 460120
Toimisto suljettu 15.6.-5.8.

Web-sivut: http://www.tapionsulka.fi
Sähköposti: office@tapionsulka.fi

Hallitus:
puheenjohtaja Jonne Löytömäki 694 0093 välineistö
varapuheenjohtaja Mikko Franssila 050-4837670 tiedotus
jäsenet Lasse Lindelöf 050-5960643 valmennus

Leena Löytömäki 040-589 5252 talous
Jan Tois 452 1971 kilpailu
Tiina Tuppurainen 040-861 7687 koulutus

Tappio kuului sarjaan "mitä jos", sillä
Lasmari eteni turnauksessa aina
välierään saakka, tosin kiistämättä
parantaen otteitaan seuraavissa
peleissä.

Hyvää peliä myös Markuksilta

TS:n miehistä kaksinpelissä olivat
mukana myös Markus Heikkinen ja
Markus Rouvinen. Heikkinen pelasi
mainiosti selvittäen itsensä karsinnasta
pääsarjaan, ja voitti siinä ensimmäisen
kierroksen ottelussaan selvä-
numeroisesti Bulgarian Konstantin
Dobrevin. Toisella kierroksella
Heikkisenkin oli taipuminen tiukasti
ranskalaiselle, kun Jean Lefort kukisti
tapionsulkalaisen erin 3-1.

EBU-kisoissakin menestystä
saavuttaneen Markus Rouvisen
maailmanlistasijoitus riitti suoraan
paikkaan pääsarjassa. Arpaonni ei

varsinaisesti ollut Markuksen puolella,
sillä Madame Fortuna heitti kehiin
kovatasoisen ruotsalaisen ja tulevan
finalistin Daniel Erikssonin. Rouvinen
pelasi kelpo ottelun, mutta joutui
taipumaan taitavan länsinaapurin
käsittelyssä erälukemin 5-7, 3-7, 5-7.

Kohtuuhyvät ottelut TS:n naisilta

Naisten kaksinpelissä ei karsintaa käyty
lainkaan. Suomalaisia mukana oli
kahdeksan, heistä kolme tapion-
sulkalaisia: Elina ja Maria Väisänen
sekä Viivi Brandt.

Ranskalaispelaajat näyttivät koituvan
monella tavalla tapionsulkalaisten
kohtaloksi FIC:ssä, sillä myös Maria
Väisänen joutui passitetuksi katsomoon
ranskattaren toimesta. Perinne
Lebuhanic osoittautui paremmaksi erin
3-1. Myös Viivi Brandt kärsi tappion
ensimmäisellä kierroksella, kun
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venäläinen Maria Koloskova eteni
jatkoon puhtain erin. Viime aikoina
seuramme naisista parasta
kaksinpeliantia on esittänyt Elina
Väisänen. Ellu oli taas etevin
tapionsulatar, mutta ei matkannut
valitettavasti toista kierrosta
pidemmälle. Ruotsin tämän vuoden
mestari Sara Persson takoi tylyt
lukemat, 7-2, 7-0, 7-3.

Jyrä nimeltään Kapu

Varsinaisen suomalaismenestyksen
alkusoittoa koettiin jo miesten
kaksinpelin ensimmäisellä kierroksella,
kun hallitseva Suomen mestari Kasperi
Salo kukisti ykkössijoitetun
ruotsalaisystävänsä Per-Henrik Croonan
suoraan kolmessa erässä. Toisella
kierroksella "Kapu" menetti erän
Englannin Mark Burgessille, mutta ei
tuntunut olevan kovinkaan suurissa
vaikeuksissa. Kolmannessa ottelussaan
Salo kukisti helpohkosti Markus
Heikkisen voittaneen Jean Lefortin.
Neljäs peli olikin jo välierä, jossa nähtiin
enemmänkin suomalaisväriä. Smash-
kone Ilkka Nyqvist pelasi nimittäin
myös hyvän turnauksen ja otteli
semifinaalissa Saloa vastaan. Salon ja
Nyqvistin tämänkertainen kohtaaminen
oli toisintoa helmikuisesta SM-
finaalista. Ilkka oli melko pitkälti
alistettuna Kasperin talutushihnaan.
Salon voittolukemat 7-2, 7-3, 7-2
puhuvat puolestaan. Samaan aikaan
toisessa välierässä Daniel Eriksson otti
3-0 voiton Nabil Lasmarista. Finaali
tulisi olemaan siis Suomi-Ruotsi
maaottelu, Salo vastaan Eriksson.

Tuttu, taitava nainen

Kuka on Suomen kaikkien aikojen paras
naissulkapalloilija? Tunnetusti HBC:n
Anu Weckström, eikä suotta. Anun
esitys FIC:ssä karisti epäluulot varmasti

Kasperi Salo

viimeisiltäkin skeptikoilta. Kakkoseksi
sijoitettu Weckström oli kuin
peruskallio läpi turnauksen.
Alkukierrosten selvät voitot jatkuivat
myös välierässä, kun Sara Persson
kaatui luvuin 7-4, 7-0, 7-2.

Myös Anun pikkusisko Nina näytti
olevansa iskussa etenemällä välierään
kaavion yläosassa. Semifinaalissa
ykkössijoitettu bulgarialainen Petya
Nedeltcheva näytti kuitenkin olevansa
kansainvälistä ainesta kukistamalla
Ninan suoraan kolmessa erässä. Näin
Nedeltcheva teki seuraa loppuotteluun
vanhemmalle Weckströmille.
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Heja Finland!

Nelinpelimuodoissa ei nähty
suomalaisia lainkaan neljän parhaan
joukossa, lukuunottamatta
Weckströmin sisarusten välieräpaikkaa.
Miesten nelinpelin kulta meni
venäläisparille Eugenij Isakov / Andrei
Zholobov, naisten vastaava matkasi
Ruotsiin Johanna Perssonille ja Elin
Bergblomille. Sekanelinpelin mestareita
olivat bulgarialaiset Konstantin Dobrev
ja kaksinpelifinalisti Nedeltcheva.
Nelinpelien suomalaiskadosta johtuen
finaalipäivänä sunnuntaina yleisö
varttoikin kaksinpelejä, joiden
loppuotteluissa nähtiin kotimaisia
kilpailijoita.

Weckströmin ja Nedeltchevan
loppuottelusta kaavailtiin tasaista
vääntöä. Alunperin epäiltiin, ettei Anu
välttämättä tulisi kestämään vahvan
bulgarialaisen pommitusta. Totuus
osoittautuikin lähes päinvastaiseksi.
Itse en ole ainakaan nähnyt
Weckströmin koskaan pelaavan niin
hyvin kuin tuossa loppuottelussa. Anun
pelistä käydyissä keskusteluissa nousi
jatkuvasti positiivisessa mielessä esiin
sanat "varmuus" ja "kontrolli".
Tanskassa vietetyt vuodet näyttävät taas
tuottaneen hedelmää ja vieneet
Weckströmiä eteenpäin. Anu poistui
kentältä myllytettyyään voittolukemat
7-1, 7-4, 7-0.

Kasperi Salolla oli omassa
loppuottelussaan luonnollisesti
kotiyleisön tuki takanaan, mutta häntä
pidettiin kuitenkin jonkinnäköisenä

altavastaajana Daniel Erikssoniin
nähden. Kapu aloitti kuitenkin
ennakkoluulottomasti itseluottamusta
uhkuen. Sitä vastoin teknisesti taitava
Eriksson oli passiivinen ja teki joitain
helppoja virheitä. Avauserä meni Salolle
7-5. Toinen erä erä tarjosi pelillisesti
parhaita ja jännittävimpiä hetkiä sekä
pitkiä ja taidokkaita palloralleja, joita
molemmat pelaajat voittivat
tasaväkisesti. Harvoin on Ruskeasuon
hallissa kuultu sellaista meteliä kuin
erään pallon päätteeksi, jonka Salo
lopetti upottamalla leikatun
ristirystydroppinsa raakana lattiaan.
Toisen erän Kasperi onnistui
taistelemaan itselleen 8-7 voitoksi.

Kolmannessa erässä Kapu tuntui
laittavan kaiken peliin "allt eller
ingenting" -asenteella. Hartiavoimin
töitä tehden hän pystyi keräämään
pisteitä ja pelaamaan virheetöntä
sulkapalloa. Kolmas erä Kasperille 7-4,
ja homma oli voitonkarjaisua vaille
selvä. "Hetkeäkään enempää en olisi
jaksanut enää pelata", sanoi kaikkensa
antanut iloinen voittaja.

Weckströmin ja Salon voitot lisäsivät
varmasti suomalaisen sulkapalloilun
arvostusta ainakin eurooppalaisten
lajintuntijoiden keskuudessa. He
molemmat voittivat loppuotteluissaan
itseään maailmanlistalla korkeammalla
olevat pelaajat. Läheneekö siis jo aika,
jolloin Suomi "lyödään
maailmankartalle" sulkapalloilijoiden
toimesta? Ehkäpä Ateenassa!

Teksti: Jussi Palmén
Kuvat: Sami Kiiskinen
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ranking
Ranking-kisat lauantaiksi 4.5.2002 klo 10 (ilm. klo 9.40)

Tapion Sulan ranking-kilpailu on avoin kaikille seuran jäsenille, ikään ja
taitotasoon katsomatta. Siellä pelaavat niin aloittelevat harrastelijat kuin
luokitellut kilpapelaajatkin. Jokainen pääsee pelaamaan tasoaan vastaavassa
poolissa ja saa kolme kovaa ottelua samaan pooliin kuuluvien kanssa. Tämä on
erinomaisen hauska tapa hankkia pelikokemusta ja nauttia liikunnasta.

Pelipaikkana toimii Espoonlahden urheiluhalli (Rehtorintie 11).
Ennakkoilmoittautumista ei vaadita, vaan riittää, että tulet paikalle kertomaan
osallistumisestasi 20 minuuttia ennen pelien alkua. Ilmoittaudu pelaamaan
joko kaksin- tai nelinpeliä (et voi osallistua molempiin). On tärkeää saapua
ajoissa,jotta pelaajat pääsevät vähän lämmittelemään ja toimitsijat ehtivät saada
osallistujalistat valmiiksi. Tapahtuma kestää noin 3-4 tuntia, joten hieman
evästä kannattaa varata mukaan.

Sijoitus listalla muuttuu sen mukaan, miten pelit sujuvat. Kolmen perättäisen
poissaolon jälkeen pelaaja poistetaan listalta.

Ensi kauden ranking-tapahtumista ilmoitetaan myöhemmin TSanomissa ja
Tapion Sulan Internet-sivuilla.

Valittelut 13.4. ranking-tapahtuman peruuntumisesta

Espoon kaupungin, Espoo Basket Teamin ja Tapion Sulan välisen
väärinymmäryksen vuoksi lauantain 13.4. ranking-tapahtuma peruuntui
yllättäen. Valittelut tapahtuneesta. Toukokuun ranking-tapahtuma järjestetään
normaalisti.

Tero Merenheimo/Anssi Kesti-Helia
Ossi Kankkunen/Jorma Sonninen
Jouni Väisänen/Jouni Paavonen
Veli-Matti Heikkinen/Anna Laine
Lauri Räty/Tony Niemi
Tommi Vikkula/Joona Vehanen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nelinpelilista 2.3.2002
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Kaksinpelilista 2.3.2002
Nimi: Poissa: Nimi:    Poissa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Jukka Antila
Mikko Franssila
Jonne Löytömäki
Mikko Helin
Kari-Pekka Järvinen
Jussi Palmen
Veli-Pekka Kröger
Jari Kavakka
Olli Norros
Elina Väisänen
Tuomas Saranen
Antti Hakkarainen
Jukka Nyman
Viivi Brandt
Ville Brandt
Tero Tarkiainen
Tero Merenheimo
Ari Iivari
Arto Kangas
Ossi Kankkunen
Michael Ristaniemi
Kari Oksanen
Ralf Grönberg
Mikko Werkkala
Casper Gripenberg
Tero Tuohioja
Aki Santaniemi
Arno Illukka
Jouni Väisänen
Hannu Brandt
Michael Bailey
Jarmo Väisänen
Aki Santaniemi
Jorma Sonninen
Santttu Laivuori
Aki Santaniemi
Petri Niemenpalo
Keijo Vikkula
Kim Heiniö
Matti Paasikoski
Timo Salmi
Kristian Stoor
Tommi Ylinen
Toni Niemi
Simo Sariola
Petri Pyykkö

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
2
0

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Pekka Ylinen
Kim Mantere
Lauri Räty
Fredrik Salenius
Marko Ukskoski
Markus Hytönen
Arttu Partanen
Roope Pettersson
Susanna Ahovaara
Veera Norros
Olli Hyytiäinen
Matti Ärmänen
Max Niemelä
Heini Heikkilä
Timo Pohjanpalo
Wilhelmiina Nordberg
Heli Piiparinen
Antti Räisänen
Juho Hassi
Tuomas Salolahti
Laura Soikkeli
Päivi Nevalainen
Joonas Laine
Hannes Jouhikainen
Henri Kuusela
Lauri Peltonen
Topias Muroke
Juhani Nuppola
Henri Immonen
Milla Multamäki
Villi Ärmänen
Matias Fager
Jim Lindgren
Sini Orpana
Arttu Kaukonen
Max Rantakallio
Joonas Javanainen
Kasper Dienel
Tuomas Mann
Toni Kangas
Martin Tavastjerna
Elias Annila
Juha Ryynönen
Kari Vesanen
Onni Hämäläinen

0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
1
2
0
0
1
0
2
2
0
2
0
0
0
2
0
1
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
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hyvä harjoitus
Valmentajavieraana Lasse Lindelöf

Hyvä Harjoitus -juttusarjassa kukin Tapion Sulan 30 valmentajasta ja ohjaajasta
kertoo vuorollaan yhdestä hyvänä pitämästään harjoituksesta ja vetää sen tässä
paperilla. Sarja alkoi TSanomien numerossa 7/2001.  Tällä kertaa vuorossa on
Lasse Lindelöf, joka tekee yhteenvedon sulkapallokaudesta Tapion Sulassa ja
Suomessa.

Nimi:

Lempinimi/nimet:

Syntymäaika ja -paikka:

Siviilisääty:

Ammatti ja koulutus:

Mailan merkki ja malli:

Miten kauan olet ollut
mukana sulkapallo-
toiminnassa?

Lasse Lindelöf

Kärppä, Laivuri, Consigliere

8.5.1967 Helsinki

Avopuoliso Paula ja 3 lasta: Tony 1,5 v.,

Atte 4 v. ja Timo 6 v.

Laskentatoimen yo-merkonomi,

tj:nä omassa yrityksessä

Babolat Atos Touch

Liian tai riittävän kauan n. vuodesta 1978
lähtien.

Olen myhäillyt tyytyväisyydestä
seurattuani taas yhden kauden lisää
toimintaamme Suomen suurimmassa
sulkapalloseurassa TS:ssä ja samalla
koko maamme sulkapallotilannetta.
Viimeisimpinä osoituksina tästä ovat
hienosti suomalaisilta sujuneet FIC-
kisat ja tuoreimpana esimerkkinä Anu
Weckströmin selviytyminen 8 parhaan
joukkoon EM-kisoissa tehden näin
sulkapallohistoriaa naisten puolella.
Näistä meriiteistä TS onnittelee
sydämellisesti ja toivottaa jatkossakin
menestystä kaikille kansainvälisiä
kenttiä kiertäville suomalaispelaajille.
Parasta mielestäni Anun menestyksessä
on osoitus siitä, että suomalaisilla on
yhtäläiset mahdollisuudet nousta

ainakin Euroopan huipulle,
edellytyksenä tietenkin perus-
lahjakkuus, kyky harjoitella pitkäjän-
teisesti ja usko omiin kykyihin. Anun
esimerkin uskon lisäävän vielä
entuudestaan omien naispelaajiemme
motivaatiota ja kannustamaan seuraa-
maan Anun viitoittamaa tietä. Elina
Väisellä, Viivi Brandtilla ja Maria
Väisäsellä on vielä parhaat pelivuodet
kirkkaasti edessään ja TS pyrkii omalla
toiminnallaan tasoittamaan tyttöjen
tietä myös kansainväliselle huipulle.

Miesten puolella huippusulkapallo
lepää TS:ssä tällä hetkellä Markus
Rouvisen, roimasti kehittyneen Markus
Heikkisen  ja Ilari Laukkasen varassa,
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nelinpelissä voimme odottaa Tuomas
Karhulalta vastaavaa parinsa ÖIFin Petri
Hyyryläisen kanssa. Edellä mainittujen
lisäksi meillä on useita nuoria
valioluokan ovea kolkuttelevia A-luokan
pelaajia. Yleisesti huippusulkiksen
tilanteemme on hyvä, tällä hetkellä
meillä on useita Suomessa 10 parhaan
joukkoon mahtuvia valiopelaajia ja
harjoitusvastustajien puute ei liiemmin
vaivaa. Suurin haasteemme on
kuitenkin löytää uusia väisäsiä, rouvisia
ja laukkasia! Tähän haasteeseen
pyrimme vastaamaan jo tulevalla
kaudella panostamalla entistä
laadukkaampaan juniorivalmennuk-
seen. Samalla kiinnitämme huomiota
oikean ja sopivan tasoisen ryhmän
löytymiseen jokaiselle pelaajalle
lahjakkuuden ja harjoitteluinnon
mukaan.

Tapion Sulan valmennuksesta

Mielenkiintoista on ollut seurata tällä
palstalla jo vierailleita valmentajia ja
netissä ja sähköpostiryhmissä käytyä
mielipiteiden vaihtoa, esitettyjä harjoi-
tuksia ja kommentteja. Kokosin seuraa-
vaan muutaman täkyn ja samalla esitän
kommenttini näistä.

1. Valmentajien sähköpostilis-
talla esiintyi kysymys kuinka päästä
pelikeskuksesta pitkän syötön jälkeen
liikkeelle?

Tähän saatiin monipuolisesti
vastauksia, itse pohdittuani asiaa tulin
huomanneeksi sen faktan, että tasosta
riippumatta moni pelaaja sekä

valmentaja painii saman ongelman
kanssa, ja vanha totuus, "kivireki kyllä
liikkuu, kunhan se ensin saadaan
liikkeelle", pätee tässäkin. Koska syötön
jälkeinen tilannehan on suhteellisen
staattinen, pallo lyödään ilmaan ja
jäädään odottamaan pelikeskukseen
vastustajan avauslyöntiä, jolloin jo
olemassa oleva liike-energia puuttuu
täysin. Energia siis täytyy luoda  ja
starttihypyn sekä kevennyksen merkitys
korostuu.

Tavallaan voidaan ajatella, että syötön
jälkeinen lyönti on eräs hankalimmista
tilanteista saada vastustajan lyönti
kiinni. Mietipä tätä ja kiinnitä huomiosi
seuraaviin asiohin:

a. Yritä tiedostaa, onko jokin tietty
nurkka mahdollisesti haavoittuvin,
johon pallo useimmiten uppoa suoraan
syötön palautuksesta. Mikäli näin on,
täytyy ko. nurkka laittaa "erikoisvar-
tiointiin" muiden nurkkien kustan-
nuksella. Tavoitteenahan on saada
omalla syöttövuorolla pallo kunnolla
käyntiin ja mieluiten vielä piste kaupan
päälle. Pienen pohdinnan jälkeen
jokainen pelaaja pystyy valmentajansa
avulla määrittelemään omat heikot ja
vahvat nurkkansa.

b. Esiintykö sama akselilla "etukenttä
vuotaa" -- "takakentälle tulevat clearit
painuvat ohi"? Etukenttäongelmissa
siirrä pelikeskustasi aavistuksen
eteenpäin ja clearit-ohi -syndroomassa
vastaavasti taaksepäin. Huomaa myös
tutun vastustajan vaaralliset lyönnit
soveltamalla pelikeskusfilosofiaa
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samalla tavalla. Sijoittumisella saattaa
olla yllättävän suuri vaikutus koko
ongelman ratkaisussa!

c. Kevennyshypyn ajoitus saattaa olla
pielessä tai se jopa puuttuu kokonaan.
Kevennyshypyn ajoituksessa oleellista
on laskeutua ja saada lattiakontakti
samanaikaisesti, kun vastustajasi osuu
palloon. Pyri terävöittämään lähtöäsi
reagointihetkellä ja keskity juuri tähän
hetkeen, koska se saattaa olla sinulle
juuri kriittisin hetki ajatellen koko
pallorallia. Myös oikean korkuisen
kevennyshypyn löytäminen on tärkeää,
älä siis hyppää liian korkealle vaan pidä
kohtuus mielessä.

2. Leena Löytömäen esittämä
nelinpelin droppimylly oli mielestäni
mainio siitä yksinkertaisesta syystä, että
nelinpelin koko perusliikkumisen idea
tulee tässä harjoituksessa esiin:

a. Hyökkäysasetelmassa ollaan
peräkkäin ja puolustuksessa vierekkäin.

b. Omaa palautusta verkolle tulee aina
seurata perässä ja kanssapelaajan tulee
välittömästi reagoida tähän
huolehtimalla kokonaan takakentästä.

c. Nostettaessa itse palloa
takakentälle siirrytään
puolustusasetelmaan vierekkäin,
vastustajapari peräkkäin ja rotaatio
saadaan toimimaan.

3. Jouni Paavosen esittämät drop-
ja liikkumisharjoitukset olivat esimerk-
kejä siitä, kuinka yksinkertaisesta

harjoituksesta saadaan vähitellen
vaativampi pienillä muutoksilla. Näitä
harjoituksia tekemällä huomaa, kuinka
harjoituksen luonne muuttuu
välittömästi, kun mukaan otetaan
tilanne missä pallonkulkua ei enää
tiedetä ennalta ja mukaan astuu
yllätysmomentti.

4. Jouni Väisäsen kirjoitus harraste-
junnuryhmän toiminnasta sisälsi
oleellista tietoa sivuten myös aiemmin
esillä ollutta arvokeskustelua, josta olen
Jounin kanssa pitkälti samaa mieltä.
Kaikkien tulisi muistaa että toimin-
tamme perustuu vapaaehtoiseen ja
vapaa-ajalla tapahtuvaan tekemiseen
pääosin talkoohengellä. Oleellista lienee
kaikissa ryhmissä sulkapallosta nautti-
minen ja mukana olemisessa viihtymi-
nen sekä pelaajilla että valmentajilla.
Mielestäni olemme onnistuneet aina,
kun saamme seuraan pitkäaikaisen
aktiivisen jäsenen pelaajan tasosta
riippumatta.

5. Viimeisenä kohtana muistut-
taisin kaikentasoisia pelaajia,
mukaanlukien kunto- ja huippupelaajat,
että sulkapallo on edelleenkin
herrasmiespeli. Turha kiroilu ja
öykkäröinti eivät kuulu tähän lajiin:

a. Se näyttää tökeröltä ja epä-
kohteliaalta myös muiden silmissä.

b. Miksi paljastaa kuorensa ja osoittaa
vastustajalleen että "nyt on kyllä niin
erinomaisen huono pelipäivä" tuhlaten
samalla energiaa epäoleelliseen sen
sijaan, että kaikki energia suuntautuisi
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itse pelaamiseen ja taktiseen ajatteluun.

c. Nykypistelaskussa etenkin on
tärkeää pitää mielessä, että ottelu ei ole
ohi ennen kuin viimeinen pallo on
pudonnut lattiaan. Tilanteet vaihtuvat
nopeasti ja hermot on yksinkertaisesti
opittava hallitsemaan. Taisteleminen ja
räyhääminen ovat täysin eri asioita
samoin kuten itsekuri ja itsepäisyys.

Lopuksi haluan kiittää jo tässä vaiheessa
koko isoa valmentajakaartiamme
onnistuneesta kaudesta ja toivottaa
koko TS:lle aurinkoista loppukevättä,
iloista vappua ja hyvää kesää!

verkon takaa
Kaksi tapionsulkalaista on juuri väitellyt tohtoriksi!

Valioluokkalainen Pia Pajunen väitteli 13.4. lääketieteessä diabetekseen
liittyvästä tutkimusmenetelmästä ja A-luokkalainen Jaana Suutarinen 19.4.
bioprosessitekniikassa mansikoiden ja hillojen pakastamisesta.

TSanomien toimitus onnittelee tuoreita tohtoreita.
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Tapion Sulan aloittelevien kilpailijoiden
ryhmä kokoontuu kaksituntiseen
valmennusvuoroon Esport Centeriin
tiistaisin klo 18:30-20:30 kentillä 1-4.
Kirjoitin tästä ryhmästä TSanomissa 2/
2002. Kauden 2001-2002 lähestyessä
loppuaan katse kääntyy jo ensi
kaudelle...

Ryhmän jäsenet ovat olleet tyypillisesti
9-12-vuotiaita, sulkapalloiluun
vakavasti suhtautuvia poikia ja tyttöjä.
Heillä on SSuL:n järjestämiin
kilpailuihin oikeuttava lisenssi
(vakuutus) ja he osallistuvatkin noin
kerran kuukaudessa järjestettäviin
ikäluokkakilpailuihin. Useimmat
aloittavat kilpailu-uransa niin sanotusti
"ottamalla turpiin", mutta sitkeän
harjoituksen jälkeen he huomaavat
kauden aikana alkavansa pärjätä!
Viikonloppuna 13.-14.4.2002 pelattiin
kauden viimeiset juniorikilpailut, joissa
ryhmän jäsenet kunnostautuivat
voittamalla kaiken kaikkiaan peräti 6
mitalia.

Tiistaina 14.5. pidetään kevään
"avointen ovien päivä" tässä ryhmässä.
Tämä kutsu on niille TS:n nuorille
pelaajille, pojille ja ehdottomasti myös
tytöille, jotka ovat kiinnostuneita
sulkapallosta kilpailu-urheiluna. Tällä
kerralla kutsu kuuluu ensisijaisesti

niille pelaajille, jotka ovat syntyneet
1990 tai sen jälkeen. Kyseisenä iltana
järjestän sellaiset harjoitukset, joista
voin arvioida pelaajien valmiuksia
sopeutua ryhmän toimintaan. Samalla
pelaajat itse voivat arvioida, haluavatko
he mukaan tällaiseen toimintaan.
Kumpikaan osapuoli ei tässä vaihessa
sitoudu mihinkään. Lupaan kuitenkin
ilmoittaa jokaiselle melko pian
tilaisuuden jälkeen.

Jos tiedät etukäteen olevasi
kiinnostunut, pyydän ottamaan
yhteyttä. Halutessasi voit kuitenkin
tulla myös ilmoittamatta. Yhteystietoni
näkyvät tämän kirjeen lopussa.
"Toimistotyön" helpottamiseksi
pyytäisin pelaajia tuomaan mukaansa
paperin, jossa on seuraavat asiat:
1. Nimi
2. Syntymävuosi
3. Puhelinnumero kotiin
4. Isän tai äidin mahdollinen

sähköpostiosoite
5. Nykyisen valmentajan nimi, jos

muistat

Michael J. Bailey
puh. 050-5160720
e-mail: michael.bailey@vtt.fi

Avointen ovien päivä juniorikilparyhmässä
tiistaina 14.5.2002 Esport Centerissä klo 18:30
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Leppoisalle sulkislomalle Gotlantiin

Gotlandsspelen 13.-17.7.2002
Vietä kesäisen leppoisa sulkisloma
aurinkoisessa Visbyssä! Turnauksessa
on omat sarjansa valiopelaajille, A- ja B-
luokkalaisille, nuorten ja vanhojen
ikäluokille sekä tietysti myös
harrastelijasarja, jossa ei tarvita
lisenssiä.

Tapion Sulka on monena vuonna käynyt
Gotlannissa noutamassa Bästa klubben
-pokaalin kotiin. Joten eiköhän mennä
hakemaan se tänäkin vuonna!

Ilmoittautumiset kisoihin kesäkuun
alkuun mennessä Eino Väisäselle
(einov@mbnet.fi). Matkajärjestelyistä
kannattaa kysellä kokemuksia ja
vinkkejä seuramme monilta Gotlannin-
kävijöiltä. Kisojen nettisivujen kautta
löytyy myös matkailutietoja.

Lisätietoja nettiosoitteessa:
http://welcome.to/gotlandsspelen

Junnujen sulkapalloleiri

Summer Camp 2002
Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa

3.-6.6.2002
Kaikille sulkapalloa harrastaville 10-17 -vuotiaille.

Erilaisia sulkapalloharjoituksia
Oheisharjoituksia hallissa ja ulkona

Muita urheilulajeja
Leirikaste

Hinta 185 euroa.

Ilmoittautumiset: Pasi Vilkki. pasi.vilkki@sulkapallo.slu.fi
puh. 040-5722 498

Lisätietoja: http://www.sulkapallo.org/nuoriso/summer_camp.html

Järjestäjä: Suomen Sulkapalloliitto ry
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Tapion Sulan ohjaajat ja valmentajat

Valmentaja/ohjaaja Puhelinnumero Taso

Michael Bailey 050-5160720 II
Viivi Brandt 044-7614474 I
Timo Harju 040-5617674 III
Veli-Matti Heikkinen 040-8489001 I
Heikki Hirvonen 050-5210558 I
Kari-Pekka Järvinen 050-3210989 I
Tuomas Karhula 041-4673752 I
Jari Kavakka 040-9004176
Eric Korpi I
Heikki Kuisma 5665006 I
Anna Laine 040-5288653 I
Ilari Laukkanen 044-5887303 I
Jonne Löytömäki 6940093
Leena Löytömäki 040-5895252
Tero Merenheimo 8133091 I
Olli Norros 050-5359428 I
Jouni Paavonen 523813 I
Merja Pallonen 040-5677920 I
Jussi Palmén 050-5322278 I
Sami Parikka 0400-493459 III
Lauri Pesonen 5121072 II
Olli Saarela 044-3213329
Santtu Saari 050-5415631 I
Kimmo Ståhlberg 040-8621243 II
Jaana Suutarinen 040-5392244 I
Tiina Tuppurainen 050-3541900 I
Jan Tois 452 1971
Jouni Väisänen 050-4536330 I
Maria Väisänen 041-4434478 I

Päävalmentaja Puhelinnumero
Lasse Lindelöf 050-5960643



www.tapionsulka.fi 15

TSanomat
Julkaisija: Tapion Sulka ry
Toimitus: Mikko Franssila, 050-4837670 mikko.franssila@iki.fi

Anna Laine, 040-5288653 anna.laine@iki.fi
Lauri Räty, 050-3268720 lauri@cod.hellfish.org
Jussi Palmén, 050-5322278 jusupof@yahoo.com

Painosmäärä: 550 kappaletta
Ilmestyminen: 8 kertaa vuodessa

5/2002 elokuun alussa 2002

tiedotuksia
Kevään viimeiset pelivuorot

Tapion Sulan vuorot loppuvat eri pelipaikoissa seuraavasti:
Esport Center 15.6.
Espoonlahti 29.4.
Kannusillanmäki 23.4.

Matinkylän  ammattioppilaitoksen vuorojen loppumisaika on vielä auki.

Ranking-kilpailut pelataan 4.5. siitä huolimatta, että vakiovuorot loppuvat
Espoonlahdessa jo aiemmin.

Ensi kauden vuorot

Tapion Sulka uudistaa junioriryhmiään ensi syksynä. Nykyisen käytännön,
jonka mukaan junioriryhmät on jaoteltu pääasiassa iän mukaan, sijaan pyritään
saamaan ryhmien sisäisiä tasoeroja pienemmiksi. Pelaajille pyritään löytämään
sopivan tasoinen ryhmä myös pelivuosien ja erityisesti valmentajan suosituksen
perusteella. Ensi syksyn ryhmistä laadtaan lyhyet kuvaukset, joita voit käyttää
apuna valitessasi itsellesi parhaiten sopivaa ryhmää.

Mikäli olet pelannut tämän kauden vasta-alkajien ryhmässä, niin kannatta
katsoa löytyykö ryhmää jo jonkin aikaa pelanneille.

Ensi kauden ryhmistä saat lisätietoja kesällä seuran Internet-sivuilta ja syksyn
ensimmäisestä TSanomista.




